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VESIKATON TURVAVARUSTEET

Tässä ohjeessa esitetään ohjeita talotikkaista, lapetikkaista, kattosilloista, loivan 
katon kulkusilloista, piipputikkaista ja nuohoustasoista ja -kaiteista, lumiesteistä, 
kattopollareista ja turvakiskoista. Näillä tuotteilla voidaan varmistaa rakennuksen 
käyttö- ja huoltoturvallisuutta. Näitä ohjeita sovelletaan uudisrakentamisessa 
sekä käytössä olevien rakennusten kattojen turvavarusteiden suunnittelussa ja 
korjaamisessa. Valoaläpäisevien kattojen huoltojärjestelmistä on ohjeita julkaisussa 
RIL 198-2001 Valoaläpäisevät rakenteet. Tämä ohje perustuu osittain Suomen 
rakentamismääräyskokoelman osaan F2 Rakennusten käyttöturvallisuus. Määräykset 
ja ohjeet 2001.
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1 YLEISTÄ

1.1 Tarvikkeet

Vesikaton turvavarusteet tehdään teräksestä tai muista tar-
koitukseen soveltuvista metalleista. Muototankojen, rakenne-
putkien, levyjen, ruuvien ja hitsaustarvikkeiden materiaalin, 
mittojen ja lujuuden, korroosiosuojauksen sekä turvavarustei-
den osien hitsattavuuden tulee olla käyttötarkoitukseen sopi-
via. Teräksestä valmistettujen kattoturvatuotteiden riittävänä 
korroosiosuojauksena voidaan pitää tuotteita, jotka on kuu-
masinkitty ja lisäksi maalattu. Hyväksyttävänä korroosiosuo-
jauksena voidaan pitää myös kastosinkitystä, jonka sinkkiker-
roksen paksuus on vähintään 45 µm (kattosillat, SFS-EN 516) ja 
50 µm (lapetikkaat ja kattoportaat, SFS-EN 12951). Teräksestä 
valmistettujen kattopollareiden ja pollarijalustojen ja muiden 
hitsaamalla valmistettujen tuotteiden tulee olla kastosinkitty-
jä. Turvavarusteina voidaan käyttää myös käyttötarkoitukseen 
soveltuvasta ruostumattomasta teräksestä tai haponkestävästä 
teräksestä valmistettuja tuotteita. Alumiinikatolle suositellaan 
haponkestävästä teräksestä valmistettuja tuotteita. Kuparika-
tolle suositellaan soveltuvin osin kuparista valmistettuja kat-
toturvatuotteita.

1.2 Kuormitukset

Tässä ohjeessa esitetyt kuormat ovat testikuormia. Testikuorma 
on onnettomuusrajatilakuorma. Suunnittelussa on käytettävä 
voimassa olevia standardeja.

1.3 Suunnittelijan vastuu katon huoltonäkökulmasta

Suunnittelijan tulee ottaa huomioon, että rakennuksen käytön-
aikaiset huolto-, tarkastus- ja kunnossapitotoimenpiteet, kuten 
nuohous, kourujen puhdistus, katteen pienimuotoinen huolto-
työ ja lumenpudotustyö, voidaan tehdä turvallisesti koko katon 
alueella, myös rakennuksen päädyissä ja ulkokulmissa. 

1.4 CE-merkintä ja tuotehyväksynnät

Kattotikkaat ja -portaat sekä kattosillat tulee olla CE-merkittyjä. 
Nousuturvakiskojen tulee olla aina CE-merkittyjä.

Talotikkaat, lumiesteet, vaakaturvakiskot, loivan katon kulku-
sillat ja kattopollarit voidaan varmentaa kansallisella tuotehy-
väksynnällä (varmennustodistus) tai ETA-menettelyllä  saadulla 
CE-merkillä. Tuotteet voidaan varmentaa myös rakennuspaik-
kakohtaisesti.

Kattoturvatuotteita koskevat standardit
Rakennustuoteasetuksen 305/2011 alaiset
•	 SFS-EN 516 Kattojen esivalmistetut lisätarvikkeet. Kulkusilto-

jen asennukset. Käytävät, askelmat ja portaat,  
•	 SFS-EN 517 Kattojen esivalmistetut lisätarvikkeet. Kattotur-

vakoukut (kattoturvakoukkuja ei yleensä käytetä Suomessa) 
•	 SFS-EN 12951 Kiinteät kattolapetikkaat. Tuotemäärittelyt ja 

testausmenetelmät.

Henkilönsuojaindirektiivin 1989/686/ETY alaiset
•	 SFS-EN 353-1 Putoamissuojaimet. Osa 1: Kiinteässä johteessa 

liikkuvat liukutarraimet, 
•	 SFS-EN 353-2 Putoamissuojaimet. Osa 2: Taipuisassa johtees-

sa liikkuvat liukutarraimet 
•	 SFS-EN 795/A1 Suojautuminen putoamiselta. Kiinnityslait-

teet. Vaatimukset ja testaus.

1.5 Turvaköyden kiinnityspisteinä käytettävyyden luokitus

Kiinteät kattotikkaat jaetaan standardin SFS-EN 12951 mukaan 
tyyppeihin TB kattotikkaat ja TA kattoportaat. Näissä kolmessa 
standardissa tuotteet jaetaan lisäksi kahteen luokkaan 
•	 C1, joita ei voida käyttää turvaköyden kiinnityspisteinä ja
•	 C2, joita voidaan käyttää turvaköyden kiinnityspisteinä.
 

Kuva 1. Esimerkkejä vesikaton turvavarusteista. Rakennuksen turvavarusteet suunnitellaan rakennuksen ulkonäköön ja väritykseen soveltuviksi. 
Varusteiden muuttaminen saattaa olla toimenpide, johon tarvitaan rakennusvalvontaviranomaisen lupa. 
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2 LIITOKSET JA KIINNITYKSET

Liitokset tehdään liitettävien tarvikkeiden ja kiinnitystarvikkei-
den kuten ruuvien ja hitsaustarvikkeiden valmistajien ohjeiden 
mukaan.

Liittäminen tehdään huolellisesti olosuhteisiin sopivilla tar-
vikkeilla ja menetelmillä. Valmiiksi pintakäsiteltyjen kuuma-
sinkittyjen osien työmaalla tehtäviä hitsauksia tulee välttää. 
Kiinnitystarvikkeet sijoitetaan ja kiinnitetään siten, ettei alusta 
esimerkiksi vaurioidu, lohkea tai murru.

2.1 Hitsiliitokset

Hitsattavien pintojen tulee olla kuivia eikä niissä saa olla ruos-
tetta, maalia, öljyä tai muita epäpuhtauksia. Hitsiliitosten tulee 
olla ehjiä ja sileitä. Työmaalla hitsaukset tehdään standardin 
SFS-EN ISO 5817 mukaisen hitsiluokan C mukaan. Hitsaajalla 
tulee olla standardien SFS-EN 287-1 ja SFS-EN 287-2 mukainen 
pätevyystodistus. Aiheesta on myös Ratu-ohje Ratu 08-3035 
Rakennustyömaan hitsaukset. Hitsaajan pätevyyden toteaminen.

Työmaalla tehtäessä hitsaajalta edellytetään Finanssialan 
Keskusliiton julkaisuun Tulityöt, suojeluohje 2011 perustuva 
työlupa.

2.2 Ruuviliitokset

Vesikatteen lävistävien kiinnikkeiden tulee olla pysyvästi tii-
vistettyjä. Tiivistämiseen käytetään vahvuudeltaan 4...5 mm:n 
EPDM-kumitiivisteitä. Liitosten tulee olla lujuudeltaan tarkoi-
tukseen sopivia ja kiinnipysyviä sekä vastattava kiinnitettävien 
osien korroosionkestävyyttä.

3 PÄÄSY VESIKATOLLE

Rakennuksessa tulee olla turvallinen pääsy vesikatolle. Yli kak-
sikerroksisten rakennusten ullakolle ja katolle tulee päästä sekä 
sisä- että ulkokautta, kuvat 2…5. 

Ohjeet sisäpuolisesta yhteydestä esitetään rakentamismää-
räyskokoelman osassa F2  Rakennuksen käyttöturvallisuus. Mää-
räykset ja ohjeet 2001 (RT RakMK-21184). 

Sisäpuolinen pääsy järjestetään ensisijaisesti uloskäytävään 
sijoitettavan oven tai luukun kautta. Tavarankuljetustarve huol-
tokohteelle otetaan mitoituksessa huomioon tapauskohtaises-
ti. Ulkopuolinen pääsy järjestetään yleensä talotikkailla kiinteis-
töhuollon ja paikallisen pelastustoimen tarpeiden mukaan. 

4 TALOTIKKAAT

Talotikkaan tulee olla kestävä, kiinteästi asennettu sekä turval-
lisesti ja tarkoituksenmukaisesti sijoitettu. Talotikkaat tehdään 
teräksestä tai muusta tarkoitukseen soveltuvasta metallista. 
Tikkaat suojataan korroosiolta. Erityisestä syystä talotikkaat 
voidaan enintään kaksikerroksisiin rakennuksiin tehdä myös 
lahosuojatusta puusta.

Tikkaissa tai niiden osissa ei saa olla teräviä reunoja eikä kul-
mia eikä niiden muoto saa olla sellainen, että ne voivat aiheut-
taa vahinkoa, esimerkiksi vaatteiden kiinnitakertumista. 

Nousukorkeudeltaan 8 metriä ja sen ylittävät talotikkaat 
tulee varustaa turvavaljaan kiinnityskiskolla (turvakiskolla) tai 
selkäsuojuksella (selkäkaarella), RakMK F2, ohje, kuva 3. Tätä 
sovelletaan rakennuksen käyttöön, huoltoon ja ylläpitoon. 
Vaarallinen nousukorkeus on kuitenkin tätä pienempi, siksi 

Kuva 2. Rakennuksen ulkopuolella olevat maanpinnalta vesikatolle johtavat talotikkaat. Mikäli 
alin puola on tarpeen sijoittaa korkeammalle kuin 1200 mm, käytetään kääntyvää tai vedettä-
vää tikkaan alaosaa. Lappeelle asennetaan lapetikkaan molemmin puolin lumiesteet estämään 
katolta liukuvan lumen törmäystä talotikkaaseen.
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turvakiskoa tai selkäsuojusta suositellaan käytettäväksi nou-
sukorkeudeltaan kahdeksaa metriä matalammissakin tikkaissa. 
Nousukorkeus mitataan maanpinnalta tai muulta lähtötasolta 
räystäälle tai muulle nousutasolle. Turvakisko suojataan tarvit-
taessa jäätymistä vastaan.

Valtioneuvoston asetuksen 205/2009 Rakennustyön turvalli-
suudesta mukaan, kun putoamiskorkeus on yli 2 metriä, pu-
toaminen on estettävä turvavarustein. Tätä sovelletaan myös 
rakennuksen korjausrakentamiseen ja kunnossapitoon sekä 
näihin liittyviin asennustöihin. Mikäli korjausrakentamisessa 
käytetään rakennuksen talotikkaita, tulee talotikkaan turvakis-
kon alkaa enintään 2 metrin korkeudelta. Selkäsuojuksen tulee 
alkaa 2,2…3,0 metrin korkeudelta.

Paikoissa, joissa halutaan estää asiatonta kiipeilyä tikkaille, 
tikkaisiin asennetaan kiipeilyeste, kuva 13.

Talotikkaat suositellaan sijoitettavaksi rakennuksen päätyyn, 
jolloin ne eivät joudu lumikuormalle alttiiksi, kuva 3. Jos talotik-
kaat sijoitetaan sivuräystäälle, ne suojataan lumiesteillä, kuva 2.

Metallisten talotikkaiden mittoja esitetään kuvassa 6. Raken-
teita esitetään kuvassa 7.

Kuva 3. Talotikkaat. Nousukorkeuden ylittäessä 8 m korkeat tikkaat tulee varustaa turvavaljaan kiinnityskiskolla tai selkäsuojuksella (selkäkaa-
rella). Työturvallisuuden ja loukkaantumisriskin vuoksi niitä suositellaan asennettavaksi matalampiinkin tikkaisiin.
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4.1 Mitoitus

Tikkaiden alimman puolan suositeltava korkeus maanpinnalta 
tai muulta lähtötasolta on 1000…1200 mm. Asuinrakennukses-
sa sekä muissakin kohteissa, kun on tarpeen estää lasten kii-
peäminen tikkaille, käytetään käännettävää tai alasvedettävää 
jatkosta, joka voidaan lukita. Tällöin tikkaan alapää on enintään 
2000 mm:n korkeudella maanpinnalta tai muulta lähtötasolta. 

Lujuusvaatimukset
Talotikkaiden ja sen kiinnityksen tulee vaurioitumatta kestää 
2,6 kN:n pystysuuntainen pistemäinen testikuorma sekä 2,6 
kN:n pystysuuntainen testikuorma jokaista kahta tikasmetriä 
kohti. Talotikkaan yläkaaren ja sen kiinnityksen tulee kestää sii-
hen vaikuttava vähintään 0,5 kN:n vaakasuuntainen ulospäin 
suuntautuva testikuorma.

Metalliset talotikkaat
Metallisten talotikkaiden puolien leveyden tai sivujohteiden 
vapaan sisäpuolisen välin tulee olla vähintään 400 mm. Puolien 
keskinäisen välin tulee olla 300 mm, kuvat 2, 6 ja 12. Ylimmän 
puolan korkeusasema  on esitetty kuvissa 2, 3 ja 4.

Tikkaiden sivujohteet taivutetaan ylimmän puolan yläpuolel-
ta noin 15° noususuuntaan ja ulotetaan vähintään 1000 mm:n 
korkeudelle sekä taivutetaan tästä alaspäin jatkuen kiinnityk-
seen kattoon, räystääseen, lapetikkaisiin tai kattosiltaan. 

Tikkaat kiinnitetään siten, että puolien etäisyys seinästä, räys-
täästä, räystäskourusta tai muusta ulkonemasta on vähintään 
200 mm. Kuvat 2, 3 ja 4.

4.2  Kiinnitys

Talotikkaat kiinnitetään seinän runkorakenteeseen aina, kun se 
on mahdollista sekä lapetikkaisiin ja kattosiltaan sekä tarvit-
taessa räystääseen. Jos seinän runkoon kiinnittäminen ei ole 
mahdollista, kiinnityspisteet ja kiinnitystapa suunnitellaan lu-
juusvaatimukset täyttävästi.

Tikkaiden yläpään kiinnitys
Turvallisuuden kannalta tikkaiden yläpään kiinnitys on tärkeää, 
kuvat 3, 4, 8 ja 12. 

Tarvittaessa kiinnityskohtia vahvistetaan käyttämällä alus-
tan alla rasituksia tasaavia puisia tai metallisia tukirakenteita, 
esimerkiksi lautaa, soiroa, lattaterästä tai kulmaterästä, kuva 8.

Eteenpäin noususuuntaan kallistetut irralliset tikkaat kiinni-
tetään yläosastaan erityisen liukusuojan avulla katto- tai räys-
täsrakenteeseen, kuva 12.

Tikkaiden kiinnitys seinään
Tikkaat kiinnitetään seinään tasajaoin kolmio- tai tankokannat-
timin, kuva 9. Kannattimien keskinäinen etäisyys saa olla enin-
tään 3000 mm, kuvat 2 ja 6.  

Kannattimet kiinnitetään seinään upottamalla tai pintakiin-
nityksenä. Kun käytetään pintakiinnitystä, tulee kannattimissa 
olla kiinnityslevikkeet tai kiinnitystanko, esimerkiksi lattatanko, 
kuva 9. Tikkaat kiinnitetään aina seinän kantavaan rakentee-
seen, kun se on mahdollista. Seinään runkoon kiinnittämistä 
esitetään kuvissa 10 ja 11.

Kuva 5. Rakennuksen sisäpuolella olevat uloskäytävästä tms. vesika-
tolle johtavat tikkaat.
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Kuva 6. Talotikkaan leveys, puolien väli ja kannatinväli.

30
0

30
0

30
0

≥ 400

kannatinväli
≤ 3000 

Kuva 7. Esimerkkejä talotikkaan rakenteesta.
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Tikkaat kiinnitetään 
•	 poltetuista tiilistä tehtyyn kuorimuuraukseen, 
•	 täystiiliseinään, valettuun betoniseinään ja betonielement-

tiseinään riittävän lujuuden takaavilla kiinnikkeillä. Tiiliver-
houkseen kiinnitettäessä kiinnityksen lujuus tulee varmistaa

•	 puurakenteiseen seinään ruuveilla. Mikäli mahdollista, ruuvi-
kiinnitykset tulee ulottaa runkorakenteeseen 

•	 kevytbetoni-, kevytsoraharkkoseinään ja kevytbetoniele-
menttiseinään riittävän lujuuden takaavilla kierretangoilla, 
kemiallisilla ankkureilla tai läpipulttauksella 

•	 metalliprofiili- ja lämmöneristettyihin metallielementtisei-
niin orsiin tai erilliseen runkoon tuettuun rakenteeseen.

Talotikkaat kiinnitetään seinän puurunkoon kiinnityslevyllä, 
jos verhous on muurattu kalkkihiekkatiilistä, koska kalkkikivi-
hiekkatiilimuuraus ei ole riittävän luja talotikkaiden kiinnittämi-
seen. Talotikkaat voidaan kiinnittää poltetuista tiilistä tehtyyn 
muuraukseen, koska se on riittävän luja siihen.

4.3 Eteenpäin, noususuuntaan kallistetut irralliset 
tikkaat 

Tikkaat (metalliset tai puiset) kiinnitetään ainakin räystäslinjas-
ta, kuva 12. Alin puola voi sijaita noin 500 mm:n korkeudella 
maanpinnalta.

5 KULKU VESIKATOLLA

Kaikkiin rakennuksen osiin, joissa on säännöllisesti siivottavia, 
huollettavia tai tarkastettavia rakennusosia, varusteita tai lait-
teita, on järjestettävä pääsy ja työskentelymahdollisuus niin, 
että työntekijöiden ja sivullisten turvallisuus on otettu huomi-
oon (RakMK F2 kohta 5.1).

Talotikkailta ja sisäpuoliseen yhteyteen liittyviltä kattoluu-
kuilta, -ikkunoilta ja muilta vastaavilta kulkuaukoilta tulee olla 
turvallinen kulkuyhteys savupiipulle, ilmanvaihtolaitokseen 
kuuluville rakennusosille sekä muille huoltoa tai tarkastusta 
vaativille rakenteille. Kulkuyhteys edellä mainituilta aukoilta 
järjestetään myös tarvittaville turva- ja huoltolaitteiden kiin-
nitysrakenteille ja -laitteille. Tällaiset kulkuyhteydet voidaan 
järjestää lappeen suuntaisilla lapetikkailla, kattoportailla ja 
harjan suuntaisilla katto- ja kulkusilloilla. Lapetikkaiden, kat-
toportaiden, kulkusiltojen ja kattosiltojen sijoittamisessa ja 
suunnittelussa tulee ottaa huomioon niiden käyttö turva-
köyden kiinnityspisteinä, kun tehdään säännöllisiä huolto- ja 
tarkistustöitä. Turvaköyden kiinnityspisteinä voidaan käyttää 
myös kattopollareita.

Rakennus on varustettava myös riipputelineiden kiinnitysra-
kentein ja -varustein, mikäli julkisivujen huoltoon ei ole suun-
niteltu muuta toimivaa ratkaisua (RakMK F2, määräys).

Suositeltavin turvaköyden kiinnitysrakenne on kattosiltaan 
asennettu turvakisko, jonka avulla köyden irrotuskerrat vä-
henevät. Kiinnitysrakenteena voidaan käyttää myös asianmu-
kaisesti mitoitettuja kattokulkutien osia (RakMK F2, ohje). Myös 
tähän tarkoitukseen suunniteltuja turvavaijereita voidaan käyt-
tää. Turvakiskoja ja turvavaijereita voidaan kiinnittää esimer-
kiksi rakennuksen seinään niin, että huoltotöitä voidaan tehdä 
turvallisesti, kuva 29. 

Kulkusillan mitoituksessa kuormaperusteena on se, että 
enintään yksi henkilö on kiinnittäytyneenä turvaköydellä 4 
metrin välein.

Kulkureiteillä kattojen korkeuserokohdissa korkeuden ollessa 
yli 0,5 m, tulee olla tikkaat tai kattoportaat, kuva 14. Ullakon 
jokaiseen palo-osastoon tulee sammutustyötä varten olla pää-
sy ulkokautta, RakMK E1. Kulkuaukoille järjestetään turvallinen 
yhtenäinen kulkutie.  

Kuva 8. Talotikkaiden yläpään kiinnittäminen.

Apupuu, puutavaraluokka C24
kiinnitetään kattotuoleihin 2 ruuvilla, ruuvin koko  6 x 120.

yläkaaren kiinnike
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Kuva 12. Kallistetut tikkaat.

30
0

30
0

≥ 
60

0

≥ 400

liukusuoja

ylin puola n. 200 mm 
räystään yläpuolella

räystästuki

tanko
kiinnitystanko,
esim. lattatanko

Kun tikkaat joudutaan kiinnittämään kauas seinästä tai vastaavasta kantavasta rakennusosasta, 
esimerkiksi kun räystäs ulottuu pitkälle seinästä, ylin kannatin kiinnitetään seinäkiinnityksen lisäksi 
räystäsrakenteeseen räystästuella.

Kuva 9. Esimerkkejä talo- ja piipputikkaiden kiinnittämisestä. Kannattimet tulee sijoittaa siten, ettei niille tuleva vesi valu seinärakenteisiin. 
Seinää pitkin valuvan veden pääsy seinän ulkoverhouksen taakse estetään esimerkiksi tiivistämällä verhouksen ja kannattimen saumat.

Kuva 10. Esimerkki talotikkaan kiinnittämisestä seinään, jossa on 
kalkkihiekkatiiliverhomuuraus.

Kuva 11. Korjauskohteissa tikkaat kiinnitetään lämpörapattavan 
lämmöneristetyn betonielementtiseinän runkoon tai ulkokuoreen, 
joka tarvittaessa pultataan kiinni sisäkuoreen rakennesuunnitelman 
mukaan. Puurunkoisessa rakennuksessa tikkaat kiinnitetään seinän 
runkoon.

Tikkaat kiinnitetään seinän runkoon. 
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6 KULKU JYRKÄLLÄ KATOLLA

Katolla liikkumista varten vesikatto tulee varustaa lapetikkailla, 
kattoportailla ja kattosilloilla ja tarvittaessa pollareilla, kun kat-
to on jyrkempi kuin 1:8.

Kattokulkutiet varustetaan yli kaksikerroksisissa rakennuksis-
sa turvakiskolla tai vähintään 1100 mm korkealla avokaiteella, 
kun katon kaltevuus on 1:1,5 tai tätä jyrkempi. Mikäli tätä loi-
vemmalla katolla on normaalia suurempi putoamisriski, kulku-
tiet varustetaan turvakiskolla tai kaiteella.

Esimerkkejä lapetikkaista ja kattoportaista ja niiden kiinni-
tyksestä on kuvissa 15…18 ja kattosilloista kuvissa 19…25.

Lapetikkaat, kattoportaat ja kattosillat mitoitetaan ja kiin-
nitetään siten, että niitä voidaan käyttää putoamissuojainten 
kiinnitykseen. Kunkin osan tulee kestää putoavan henkilön pai-
no (standardit SFS-EN 516 ja SFS-EN 12951, luokka C2).

6.1 Tarvikkeet

Lapetikkaat, kattoportaat ja kattosillat tehdään syöpymistä 
vastaan suojatusta teräksestä, muusta tarkoitukseen soveltu-
vasta metallista. Kattosillan kävelytaso tehdään ritilälevystä tai 
vastaavasta. Kattosillan kävelytaso voidaan tehdä myös muus-
ta tarkoitukseen soveltuvasta säänkestävästä ja riittävän tuke-
vasta rakennustarvikkeesta. Jatkokset lukitaan ruuviliitoksin 
toisiinsa.

Kattosillan pinnan tulee olla karhea ja lumenläpäisevyyden 
tulee olla vähintään 50 %.

6.2 Mitoitus
Lujuusvaatimukset
Lapetikkaiden, kattoportaiden ja kattosiltojen tulee kestää vä-
hintään 2,6 kN:n pystysuora pistemäinen testikuorma. Kattosil-
lan tulee lisäksi kestää vähintään 10 kN:n lappeen suuntainen 
staattinen testikuorma.

Turvakiskon tai turvavaijerin kiinnityslujuuden kattosiltaan, 
kattoportaisiin tai lapetikkaisiin ja edelleen kattorakenteisiin 
tulee vastata turvavarusteelle asetettuja lujuusvaatimuksia, 
standardit SFS-EN 516 ja SFS-EN 12951, luokka C2 ja SFS-EN 795.

Kattokulkuteiden osat mitoitetaan ja kiinnitetään siten, että 
niitä voidaan käyttää putoamissuojainten kiinnitykseen. Kun-
kin osan tulee kestää putoavan henkilön paino, RakMK F2, ohje. 

Mitat
Lapetikkaiden ja kattoportaiden sivujohteiden vapaan sisäpuo-
lisen välin tulee olla vähintään 350 mm. Lapetikkaiden puolien 
ja kattoportaiden askelmien keskinäinen väli noususuunnassa 
saa olla enintään 300 mm. 

Kattosillan kävelytason vapaan leveyden tulee olla vähintään 
350 mm. Kattosillan sivureunan korkeuden tulee olla vähintään 
20 mm kattosillan pinnan ylimmistä kohdista mitattuna. Lape-
tikkaiden ensimmäisen puolan, kattoportaan ensimmäisen 
askelman tai kattosillan etäisyys talotikkaiden ylimmästä puo-
lasta, yhteytenä käytettävästä kulkuaukosta tai piipputikkaista 
saa olla enintään 400 mm. 

Kuva 13. Kiipeilyeste.

kiipeilyeste

1000...1200

sarjoitettu lukko

≥ 200

≥ 0,5 m

≥ 0,5 m

Kuva 14: Kulkureiteillä 0,5 m:n kattojen korkeuserokohtiin asenne-
taan tikkaat tai kattoporras.

Peräkkäisten lappeiden välille 
soveltuu kattoportaat.
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6.3 Kiinnitys
Kiinnitys jyrkillä katoilla
Lapetikkaat, kattoportaat ja kattosillat kiinnitetään tukevasti 
alustaansa. Lapetikas kiinnitetään vähintään ylä- ja alapäästä 
sekä tuetaan noin 1,6 metrin välein. Kattosillan kannakevä-
li on enintään 1,2 m. Kaltevuudeltaan 1:3 tai sen alle olevilla 
betonitiilikatoilla suositellaan kannakeväliksi enintään 0,9...1,0 
m. Kiinnittämisessä tulee erityisesti ottaa huomioon kiinnitys-
kohtien tiiviys, esimerkiksi pelti- ja kermikatteen yhteydessä, 
jotta vältyttäisiin vesi- ja kosteusvaurioilta.

Lapetikkaat, kattoportaat ja kattosillat kiinnitetään
•	 konesaumatulla peltikatolla pystysaumoihin puristamalla, 

kuva 17 ja 21 
•	 tiilikatolla ruuviliitoksin katon kantaviin rakenteisiin kiin-

nitettyyn apupuuhun, kuvat 23 ja 24. Apupuu kiinnitetään 
kattotuoleihin vähintään kahdella 6 x 120 mm:n ruuveilla. 
Apupuun suositeltava koko on 50 mm x 100 mm, joka sopiii 
enintään 1,2 m:n kattotuolijaolle. Apupuuna tulee käyttää 
luokiteltua puuta C24 (T24)

•	 mikäli kattotuoliin kiinnittäminen ei ole mahdollista, kiinni-
tys tehdään kuusioruuveilla läpikiinnityksenä, kuva 25. 

Katteen läpi kiinnitettäessä tulee kiinnityskohdassa käyttää tii-
vistyksenä EPDM-kumitiivisteitä.

Tarvittaessa kiinnityskohtia vahvistetaan käyttämällä katteen 
alustan alla rasituksia tasaavia puisia tai metallisia tukirakentei-
ta, esimerkiksi lautaa, soiroa, lattaterästä tai kulmaterästä.

Kuva 15. Katolle, jonka kaltevuus ≤ 1:3 (≤18,4°), suositellaan katto-
porrasta (porrasmallista lapetikasta), jossa on askelmat. Standardissa 
SFS-EN 12951 kattoporras esitetään tyyppinä TA.

≥ 100

≥ 80

250...300

250...300

Kuva 16. Kun katon kaltevuus > 1:3  (>18,4°), suositellaan puolatikkai-
ta. Standardissa SFS-EN 12951 kattolapetikkaat esitetään tyyppinä 
TB.

≥ 100 mm, 
puolan 
yläpinnasta
mitattuna

300

300

Kuva 17. Esimerkkejä lapetikkaiden ja kattoportaan kiinnityksestä.

≥ 350
≥ 350 ≥ 350

tarvittaessa
korokkeet
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Kuva 18. Esimerkkejä lapetikkaiden kiinnityksestä tiilikattoon, kermikattoon, kuitusementtilevy-, poimu- ja muotolevykattoon. Kermikattoon 
lapetikkaat voidaan kiinnittää myös vedeneristetyille korokkeille.

EPDM-kumikaista
tai vastaava

teräsosan ja 
kermikatteen
välissä 
EPDM-kumikaista
tai vastaava

lapetikkaan tuet sijoitetaan
ruoteen kohdalle

lapetikas kiinnitetään
apupuuhun

Kiinnitys tiilikattoon Kiinnitys kuitusementtilevykattoon

Kiinnitys kermikattoon Kiinnitys poimu- ja muotolevykattoon

Apupuu, puutavaraluokka C24
kiinnitetään kattotuoleihin
2 ruuvilla, ruuvin koko  6 x 120.

Kuva 19. Kattosillan kiinnitys poimulevykatolla.

tukipro�ili

kiinnitysreiät

aluskate
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Kuva 20. Kattosillan kiinnitys kuitusementtilevykatolla.

≥ 400

≥ 350

≥ 
20

kattosilta kiinnitetään
tiivisteellisillä ruuveilla
EPDM-kumitiiviste

korokelevy
lisäorsi

katteen muodon
mukaan muotoillut
tukipuut asennetaan
kattotyön yhteydessä

Kuva 21. Kattosillan kiinnitys saumatulla peltikatolla pystysaumoihin 
puristamalla.

≥ 350

≥ 
20

Kuva 22. Kattosillan kiinnitys muotolevykatolla.

EPDM-kumitiivisteet
kannakkeen ja 
katteen välissä

EPDM-kumitiiviste
korokkeen ja
katteen välissä

≥ 350

≥ 
20



VL/1/lokakuu 2013/Vla/Rakennustieto Oy   © Rakennustietosäätiö RTS 2013

ohjeet  –  12RT 85-11132   KH 90-00537

Kuva 23. Kattosillan kiinnitys tiilikatolla.

≥ 350

≥ 
20

kattotiilet lovetaan 
kiinnikkeiden kohdilla

Apupuu, puutavaraluokka C24
kiinnitetään kattotuoleihin
2 ruuvilla, ruuvin koko  6 x 120.

kattosilta

apupuu

kattosillan päädyn kiinnityksen kohdalta apupuu ulotetaan ja kiinnitetään vielä seuraavaan kattotuoliin
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Kuva 24 a. Kattosilta, jossa on turvakisko.

≥ 350

≥ 
20

kattotiilet lovetaan 
kiinnikkeiden kohdilla

≥ 350

≥ 
20

kattotiilet lovetaan 
kiinnikkeiden kohdilla

kattotiilet 
lovetaan 
kiinnikkeiden 
kohdilla

Apupuu, puutavaraluokka C24
kiinnitetään kattotuoleihin
2 ruuvilla, ruuvin koko  6 x 120.

Apupuu, puutavaraluokka C24
kiinnitetään kattotuoleihin
2 ruuvilla, ruuvin koko  6 x 120.
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Kuva 24 b. Harjan lähellä olevaan kattosiltaan voidaan kiinnittää turvakisko molemmin puolin molempia lappeita varten.

≥ 350

≥ 
20

Kuva 25. Kattosilta kiinnitetään ensisijaisesti kermikatolla ruuveilla kattotuoleihin. Mikäli kattotuoliin kiinnittäminen ei ole mahdollista, kiinnitys 
tehdään kuusioruuveilla läpikiinnityksenä.

Jos kattosiltaa ei voida kiinnittää
kattotuoleihin, se kiinnitetään
rakennuslevyyn pulteilla. 
Mutterin ja rakennuslevyn välissä 
on aluslevy.

katteen ja kannakkeen väliin 
EPDM-kumitiiviste

katteen ja kannakkeen väliin 
EPDM-kumitiiviste

≥ 350

≥ 
20

aluslevy

≥ 350

≥ 
20

kattosilta kiinnitetään
tiivisteellisillä ruuveilla
kattotuoleihin
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7 KULKU LOIVALLA KATOLLA 

Tässä tarkoitetaan kattoja, jotka ovat kaltevuudeltaan 1:8 (7,1°)
tai loivempia. 

7.1 Kulku hissi- tai ilmanvaihtokonehuoneelle

Kulku huoltokohteeseen, jossa käydään usein suorittamassa 
huoltoa tai tarkastuksia tai jonne voidaan viedä painavaa tava-
raa eikä huoltokohteeseen ole sisäpuolista yhteyttä.

A Karhea pinta (esimerkiksi kumibitumikermikate)
•	 mikäli katteen alusta on painumaton (esimerkiksi vaneri tai 

betoni), ei tarvita erillistä kulkutietä tai -siltaa
•	 mikäli katteen alusta on painuva (esimerkiksi mineraalivilla), 

suositellaan käyttötarpeen mukaan joko pollarijalustojen va-
raan rakennettua vähintään 600 mm leveää kulkusiltaa, kuva 
26, tai esimerkiksi rakennuslevyllä vahvistettua kulkutietä, 
kuva 27.

B Sileä pinta (esimerkiksi sileä pvc-kate ja konesaumattu 
peltikate)
•	 mikäli katteen alusta on painumaton, sileä PVC-pintainen 

katto varustetaan vähintään 600 mm leveällä karhennetulla 
vahvistetulla kulkutiellä, kuva 27. Myös loivalla konesauma-
tulla peltikatolla tulee olla kattosilta, kuva 28.

•	 mikäli pvc-katteen alusta on painuva, (esimerkiksi mineraa-
livilla), suositellaan käyttötarpeen mukaan joko pollareiden 
varaan rakennettua vähintään 600 mm leveää kulkusiltaa, 
kuva 26, tai esimerkiksi rakennuslevyllä vahvistettua ja kar-
hennettua kulkutietä, kuva 27.

Vahvistetut kulkutiet tulee suunnitella ja toteuttaa niin, että ne 
eivät haittaa veden virtausta.

Mikäli kulku- tai kattosilta on yli 500 mm:n korkeudella katon 
pinnasta tai lähempänä kuin 2 m katon räystäästä, jyrkästä ka-
ton osasta tai muusta putoamisvaarallisesta katon osasta, kul-
ku- tai kattosillassa tulee olla vähintään 1100 mm korkea kaide.

kiristysrengas

läpivientitiiviste, 
tehdasvalmisteinen, 
laippa ≥ 150 mm leveä, 
tiiviste esim. EPDM-kumia

pollarijalusta
kulkusilta

turvakisko
välin korkeus,
suositellaan
n. 0,5 m
(minimi ≥ 0,3 m)

≥ 
40

Kuva 26. Kulkusilta loivalla kermikatolla.

Kuva 27. Esimerkki rakennuslevyillä vahvistetusta kulkutiestä  bitumikermikatolla ja vahvistetusta karhennetusta kulkutiestä pvc-pintaisella 
katolla.

kulkutien kohta 
vahvistetaan 
rakennuslevyllä 

vahvistetaan lisäkermillä

Karheapintainen kulkutiekermi,
kiinnitetään pvc-katteeseen katteen 
valmistajan ohjeen mukaan.
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7.2 Kulkusilta ja pollarijalusta

Kulkusillat kiinnitetään tukevasti alustaansa. Kulkusillan kiin-
nityksestä esitetään esimerkki kuvassa 26. Kulkusillan kiinni-
tyksestä katteelle, jolla on painuva alusta, esitetään esimerkki 
kuvassa 27. 

Kulkusiltarakenteeseen tasaisesti kohdistuva  kuormitus on 
vähintään 2 kN/m2. Rakenteen lujuuden turvallisuus on toden-
nettava laskelmilla tai testeillä standardin SFS-EN ISO 14122-2 + 
A1 Koneturvallisuus. Koneiden kiinteät kulkutiet. Osa 2: Työsken-
telytasot ja kulkutiet mukaan. 

Kulkusillat mitoitetaan ja kiinnitetään siten, että niitä voidaan 
käyttää putoamissuojainten kiinnitykseen. Kulkusillan kunkin 
pollarijalustan ja kulkusillan tulee kestää staattinen 10 kN:n 
katon suuntainen pistemäinen testikuorma ja kulkusillalle teh-
dään standardin SFS-EN 516 luokan C2 mukainen pudotustesti, 
tai kestävyys osoitetaan laskelmilla. Mikäli rakenteen kestävyys 
on todettu kattoturvatuotteen tyyppitestauksessa pudotustes-
tillä, laskelmia ei tarvitse tehdä.  Kunkin osan, johon turvaköysi 
voidaan kiinnittää, tulee kestää putoavan henkilön paino, stan-
dardi SFS-EN 795. Kulkusillan pinnan tulee olla karhea ja lumen-
läpäisevyyden tulee olla vähintään 50 %.

Pollarijalustoja käytetään esimerkiksi kulkusiltojen, mainos-
valojen ja ilmanvaihtolaitteiden kannatukseen loivalla katolla. 
Pollarijalustoja, jotka kannattavat muuta kuin kulkusiltaa, ei voi 
käyttää turvaköyden eikä riipputelineen kiinnityspisteinä ja ne 
on merkittävä sen kieltävillä kilvillä. 

Kulkusiltaa eikä sen pollarijalustoja ole tarkoitettu riippu-
telineiden kiinnitysrakenteiksi. Ne on merkittävä kilvillä, joilla 
kielletään riipputelineen kiinnittäminen niihin.

7.3 Kulku muille huoltokohteille 

Kattokaivoille, kattoikkunoille ja vastaaville huoltokohteille kulke-
miseen ei yleensä tarvita kulkutietä. Jos kulkusilta rakennetaan, 
sen leveys on vähintään 350 mm. Putoamisvaarallisilla alueilla 
tehtävää huoltotyötä ja liikkumista varten tulee olla turvaköyden 
kiinnityspisteitä, kuva 29.

8 KULKU SAVUPIIPULLE

8.1 Piipputikkaat

Jokaisen nuohottavan tai puhdistettavan piipun päähän tulee 
olla turvallinen pääsy. Ellei savupiipun kukin hormi ole helposti 
ja turvallisesti nuohottavissa ulottumalla hormin aukolle katto-
pinnalta tai kattosillalta, piippu tulee varustaa piipputikkailla.

Nousukorkeudeltaan 1200 mm korkea tai sitä korkeampi sa-
vupiippu tulee varustaa piipputikkailla. Piipun nousukorkeus 
mitataan kattopinnalta, kattosillalta, kattotikkailta tai maan-
pinnalta piipun päälle. Kevythormit varustetaan tarvittaessa 
välinuohousluukulla, kuva 32.

Piipputikkaat tehdään syöpymistä vastaan suojatusta teräk-
sestä ja mitoitetaan kuten talotikkaat kohdan 4 Talotikkaat mu-
kaan. Nousukorkeudeltaan kahdeksan metriä tai sitä korkeam-
mat piipputikkaat varustetaan jäätymistä vastaan suojatulla 
turvavaljaan kiinnityskiskolla tai selkäsuojuksella.

Kuva 28. Jos kulkuyhteys hissi- tai ilmanvaihtokonehuoneeseen on 
vain kattosillan kautta, kattosillan suositeltava leveys on vähintään 
600 mm. Myös loivalla konesaumatulla peltikatolla tulee olla katto-
silta.

Kuva 29. Turvaköyden kiinnityspisteitä loivalla vesikatolla ovat esimerkiksi turvakiskot seinässä, turvakiskot kulkusillan kyljessä, kattopollarit 
ja vaijerijärjestelmät. Turvaköyden kiinnityspisteet sijoitettava niin, että kulku kaikille huoltokohteille on turvallista. Turvaköyden kiinnityspis-
teet on merkitty sinisellä.

lipputangot

talotikkaat

kattopollari kattopollari

alipainetuulettimet 

turvakisko
kulkusillan 
kyljessä

kaide

mainosvalo, 
valaisin tms.

turvakisko
tai turvavaijeri
seinässä

kattokaivot

huippuimurit

savunpoistoluukku,
kattoikkuna

hissi- tai 
ilmanvaihto-
konehuone

kulkuyhteys
sisätiloista
katolle
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8.2 Piipputikkaiden kiinnittäminen

Tikkaat kiinnitetään tukevasti alustaansa. Piipputikkaat kiinni-
tetään yläpäästään piipun päällä olevaan nuohouskaiteeseen, 
kuva 30. 

Muurattavaan savupiippuun piipputikkaiden tartunnat kiin-
nitetään muurauksen yhteydessä. Jälkiasennuksena piipputik-
kaat kiinnitetään muurattuun savupiippuun kemiallisilla ank-
kureilla tai tarkoitukseen soveltuvilla pannoilla, mutta tällöin 
kiinnityskohtien kestävyys tulee erikseen tarkistaa. 

Teräsrakenteiseen savupiippuun piipputikkaat kiinnitetään 
hitsi- tai ruuviliitoksin. 

8.3 Nuohoustaso ja nuohouskaide 

Savupiipulla tulee voida turvallisesti tehdä nuohous- ja puh-
distustyötä. Piipun kylkeen kiinnitetään nuohoustaso, joka va-
rustetaan vähintään 1100 mm korkealla avokaiteella, kuva 33.

Vaihtoehtoisesti piipputikkailla varustetun savupiipun päälle 
tehdään vähintään 1100 mm korkea kaide. Käsijohteen lisäksi 
kaiteessa tulee olla vähintään yksi noin 500 mm:n korkeudella 
oleva vaakajohde. Nuohouskaiteen tulee kestää 1,0 kN:n pis-
temäinen testikuorma. Nuohoustason tulee kestää 2,6 kN:n 
pystysuuntainen testikuorma. Yli 500 mm x 500 mm kokoinen 
hormi tulee varustaa yläpäästään hormin lävistäjän suuntaisel-
la terästangolla. Yli 1000 mm x 1000 mm kokoinen hormi tulee 
varustaa kahdella hormin lävistäjien suuntaisella terästangolla.

Esimerkkejä nuohoustasoista ja kaiteista on kuvissa 30…34.

8.4 Nuohouskaiteen kiinnittäminen

Nuohouskaide kiinnitetään mekaanisesti tai hitsiliitoksin savu-
piipun päällä olevaan betonilaattaan valun yhteydessä jätet-
tyihin tartuntateräksiin. Kiinnityskohdat sijoitetaan niin, ettei 
alusta vaurioidu.

Kuva 30. Vesikatolle johtavat tikkaat ja piipputikkaat. Jos savupii-
pussa olevat hormit ei ole helposti ja turvallisesti nuohottavissa ja 
piipun pää nousee yli 1200 mm korkeuteen katon kulkutasosta, tulee 
savupiippu varustaa piipputikkailla tai nuohoustasolla ja kaiteella. 
Piipputikkaat, kaiteet, nuohoustasot ja turvakiskot tehdään syöpymis-
tä vastaan suojatusta teräksestä, ruostumattomasta tai haponkestä-
västä teräksestä tai pinnoitetusta teräksestä. Rikkiyhdistepitoisessa 
ympäristössä niiden tulee olla haponkestävää terästä.
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kattosillan leveys ≥ 350

≥ 200
300 300 300

lapetikkaan tukien väli
n. 1,6 m

30
0

30
0

0...100

tikkaissa 
turvakisko

tikkaissa 
turvakisko

Kuva 31. Kattosilta työtasona, nuohoustelineenä.

≥ 
11

00

kaide

kattosilta 
nuohoustasona

Kuva 32. Mikäli kevythormin korkeus ylittää 1200 mm kulkutasosta, 
tulee hormi varustaa välinuohousluukulla.

kattosilta nuohoustasona

välinuohousluukku
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9 LUMIESTE

Sisäänkäyntien ja kulkuväylien kohdat sekä talvella käytettä-
vät leikki- ja oleskelualueet tulee suojata rakennuksen katolta 
putoavalta lumelta ja jäältä. Määräys koskee myös rakennus-
ta ympäröivää katualuetta ja muuta yleistä aluetta, RakMK F2, 
määräys. 

Kun katon kaltevuus ylittää 1:8, suojaamisessa käytetään 
katolle sijoitettavia lumiesteitä, ovien yläpuolisia katoksia tai 
kulkua ohjaavia istutuksia ja sopivia maarakenteita, RakMK F2, 
ohje. 

Istutusten ja kulkua ohjaavien maarakenteiden mitoituksessa 
tulee ottaa huomioon katolta putoavan lumen putoamisetäi-
syys, kuva 35. Lumiesteiden suunnittelussa lumen putoamisris-
kit arvioidaan rakennuksen ympäristössä kauttaaltaan.

Karheilla sirotepintaisella bitumikermikatolla katon ollessa 
jyrkempi kuin 1:2 mahdollinen lumiesteiden tarve tulee har-
kita kohdekohtaisesti  ja suunnittelussa tulee ottaa huomioon 
kiinnitysten vesitiiviys. Loivemmilla katoilla lumiestettä ei käy-
tännössä tarvita.

Lumiesteen tarvetta ja sen sijoittamista arvioidaan raken-
nuksen korkeuden, käyttötarkoituksen, muodon, sijainnin ja 
kinostumisalttiuden perusteella.

Lumieste sijoitetaan mahdollisimman lähelle räystästä siten, 
että kuormat siirtyvät kantavaan rakenteeseen.

Lumiesteillä estetään lumen putoaminen katolta alempana 
olevalle katolle, kuva 37. 

Pystykourua (jalkaränni) ei ole tarkoitettu toimimaan lumies-
teenä. Pystykourun yläpuolelle sijoitetaan erillinen lumieste, 
kuva 36. Pystykouruun asennetaan yleensä sulatuskaapeli 
vaarallisen jään muodostumisen estämiseksi. Käytettäessä 
pystykourua tulee ottaa huomioon mahdollinen lumen ja jään 
putoamisvaara pystykourun ja räystään väliseltä katon osalta. 
Jos mitta alaräystäältä pystykouruun on yli 350 mm, siihen suo-
sitellaan asennettavaksi lumieste, kuva 36. 

Katon lappeella olevat rakenteet ja läpiviennit (esimerkiksi 
aurinkopaneelit, kattoikkunat, tuuletushormit, kevytpiiput ja 
sisäjiirit) suojataan pääsääntöisesti lumiesteellä. Valoa läpäise-
vän katteen yläpuolelle sijoitetaan lumieste niin, että lumi ei 
pääse liukumaan katteelle. 

Ritilälumieste pysäyttää putkilumiestettä paremmin lumen 
ja jään. Ritilälumiestettä käytetään estämään lumen ja jään pu-
toaminen yleensä yli 10 m korkeissa rakennuksissa, tarvittaessa 
matalammissakin.

Jos konesauma- ja lukkosaumakatoilla on ongelmana jää-
lauttojen liukuminen putkilumiesteen putkien ali, voidaan lu-
miesteeseen kiinnittää lisälumiesteritilä, kuva 40.

nuohoustasona
esim. kattosilta,
kaiteen korkeus
≥ 1100

Kuva 33. Nuohoustaso.

Kuva 34. Esimerkkejä nuohouskaiteista. Rakenneleikkauksia.

≥ 
11

00

≥ 
11

00

40 x 40 x 5

pyörötanko,
halkaisija 20 mm
k/k ≤ 1200

pyörötanko,
halkaisija 20 mm
k/k ≤ 1200

35 x 5 35 x 5

35 x 5 35 x 5

teräsputki
42,4 x 2,6

Kuva 35. Kulkua ohjaavia rakenteita ja istutuksia suunniteltaessa 
arvioidaan katolta mahdollisesti putoavan lumen putoamisetäisyys.   

lumieste
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9.1 Tarvikkeet

Lumiesteen tulee olla riittävän luja ja säilyttää muotonsa, tau-
lukko 1. Se valmistetaan korroosiolta suojatusta teräksestä 
tai muusta metallista. Lumieste voidaan tehdä myös muusta 
säänkestävästä rakennustarvikkeesta. Kiinnikkeiden tulee olla 
rakenteellisesti riittävän lujia ja korroosiolta suojattuja sekä 
sellaisia, että ne eivät aiheuta vesikatteeseen vuotokohtia. Lu-
miesteet asennetaan vaakasuuntaan alaräystään suuntaisesti. 
Lumiesteiden jatkokset lukitaan toisiinsa.

9.2 Mitoitus

Lumiesteen mitoituksessa otetaan huomioon 
•	 katemateriaali 
•	 katon kaltevuus 
•	 katon muoto 
•	 lumen kinostuminen 
•	 lappeen pituus 
•	 kattorakenteet  
•	 lumiesteen kannakkeiden kiinnitystiheys.

Lujuussyistä alaräystäällä käytetään lumiestettä, jonka pituus 
on aina vähintään 3 m, kuva 41. Mikäli lumiesteen pituus on 
3…6 m ja lumieste ei ole räystään mittainen, käytetään 1,5-ker-

taista kiinnitystiheyttä, tai lumiesteet asennetaan kahteen ri-
viin. Lumiesteen mitoitus katon pinnasta esitetään kuvissa 38 
a, b ja c. 

Lumiesteen ja sen kiinnityksen tulee kestää vähintään 5 
kN/m lappeensuuntainen kuormitus. Taulukon 1 ohjeelliset ar-
vot täyttävät tämän vaatimuksen. Pitkillä lappeilla lumiesteitä 
asennetaan kahteen tai useampaan riviin.

9.3 Kiinnitys

Konesaumatulla peltikatolla lumieste kiinnitetään pystysau-
moihin puristamalla. Jos lumieste kiinnitetään poikkeukselli-
sesti katteen läpi menevällä kiinnityksellä, kiinnityksen veden-
pitävyys on varmistettava EPDM-kumitiivisteillä. Muilla katteilla 
lumieste kiinnitetään apupuihin, ruoteisiin, kattotuoleihin tai 
muihin kuormia siirtäviin rakenteisiin. Tiilikatolla putki- ja ri-
tilälumiesteet kiinnitetään apupuihin. Tiilikatolla lumiesteen 
päässä apupuu ulotetaan ja kiinnitetään vielä seuraavaan kat-
totuoliin. Kiinnitysten tulee täyttää em. lujuusvaatimus.

Kiinnitys saumatuilla peltikatoilla, poimulevykatoilla, muoto-
levykatoilla, kermikatoilla sekä tiili- ja kuitusementtilevykatoilla 
esitetään kuvissa 38 ja 43…45.

Kuva 36. Pystykourun yläpuolinen lumieste kiinnitetään saumatulla peltikatolla pystysaumoihin mahdollisimman lähelle pystykourua.

padotuskorkeus

termostaattiohjattu
sulatuskaapeli

termostaattiohjattu
sulatuskaapeli Suositellaan lumiestettä räystäälle, 

jos räystäspelti pystykourun
alapuolella on yli 350 mm leveä.
Lumieste voidaan kiinnittää myös
ruuveilla. Kannakkeen ja 
katteen väliin EPDM-kumitiiviste.

aluskate
aluskate

Kuva 37. Monimuotoisilla ja -tasoisilla katoilla tarvitaan myös ylemmälle lappeelle lumieste estämään lumen putoaminen siitä alemmalle 
lappeelle.

lumieste

lumieste

pystykouru
(jalkaränni)

termostaattiohjattu
sulatuskaapeli

lumieste

lumieste

lumieste

lasikatto
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Kuva 38 a. Lumiesteen ohjeellisia etäisyyksiä katon pinnasta. Kaksiputkisen lumiesteen alemman putken alareunasta ylemmän putken yläreu-
naan mitan tulee olla suurempi kuin 80 mm.

Ritilä- ja putkilumieste tiilikatolla.

Ritilä- ja putkilumieste muotolevykatolla.

10...30

Apupuu, puutavaraluokka C24
kiinnitetään kattotuoleihin
2 ruuvilla, ruuvin koko  6 x 120.

kattotiilet lovetaan 
kiinnikkeiden kohdilla

kattotiilet lovetaan 
kiinnikkeiden kohdilla

≥ 200 mm, 
kattotiilen
aallon pohjasta
mitattuna

10...30

≥ 80

Apupuu, puutavaraluokka C24
kiinnitetään kattotuoleihin
2 ruuvilla, ruuvin koko  6 x 120.

lumiesteen jalustan 
alla EPDM-kumitiiviste

lumiesteen jalustan 
alla EPDM-kumitiiviste

koroketiiviste,
jonka alla on 
EPDM-kumitiiviste 

≥ 200
10...30

≥ 80

≤ 30 mm katteen 
aaltojen harjalta
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Kuva 38 b. Lumiesteen ohjeellisia etäisyyksiä katon pinnasta. Kaksiputkisen lumiesteen alemman putken alareunasta ylemmän putkien yläreu-
naan mitan tulee olla suurempi kuin 80 mm.

≥ 200

10...35

≥ 80

konesaumatulla katolla ≤ 30 mm,
lukkosaumakatolla ≤ 35 mm

Ritilä- ja putkilumieste kiinnitetään konesaumatulla peltikatolla pystysaumoihin puristamalla. Ritilälumiesteen 
alareuna lovetaan. Näitä mittaohjeita sovelletaan myös lukkosaumakatolla.

≥ 200
10...30

Kiinnitys ruuveilla kattotuoleihin.
 
Tarkoitukseen soveltuvat EPDM-kumitiivisteet
kannakkeen ja katteen välissä.

Kiinnitys ruuveilla kattotuoleihin.
 
Tarkoitukseen soveltuvat EPDM-kumitiivisteet
kannakkeen ja katteen välissä.

≥ 80

10...30

Ritilä- ja putkilumieste kermikatolla.
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Lumieste laattatiilikatolla.

lumieste kiinnitetään 
tiivisteellisillä ruuveilla

katteen poimun muotoon
muotoiltu noin 600 mm pitkä
tukipuu

lisäorsi

≥ 80

10...30

Kuitusementtilevykatolla lumieste kiinnitetään tukipuihin, jotka on asennettu ennen 
kattamista katteen aallon harjan kohdalle.

Kuva 38 c. Lumiesteen ohjeellisia etäisyyksiä katon pinnasta. Kaksiputkisen lumiesteen alemman putken alareunasta ylemmän putkien yläreu-
naan mitan tulee olla suurempi kuin 80 mm.

kattotiilet lovetaan 
kiinnikkeiden kohdilla

≥ 200 10...30

Apupuu, puutavaraluokka C24
kiinnitetään kattotuoleihin
2 ruuvilla, ruuvin koko  6 x 120.

kattotiilet lovetaan 
kiinnikkeiden kohdilla

Apupuu, puutavaraluokka C24
kiinnitetään kattotuoleihin
2 ruuvilla, ruuvin koko  6 x 120.

≥ 8010...30
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Kuva 39. Jos katteen poimut ovat korkeat, lumiestee-
seen kiinnitetään tarvittaessa erilliset uraesteet, jotka 
estävät lumen ja jään liukumisen katteen uria pitkin.

Kuva 41. Lyhyt lumieste voi irrota ja katolle aiheutua vahinkoja isolla alalla olevan lumen takia. Lappeella olevan lumiesteen päähän tarvitaan 
noin 3 metrin matkalla normaalia tiheämmin kannakkeita (noin 1,5-kertainen kannaketiheys).

Kuva 42. Ylempänä lappeilla olevilla lumiesteillä suojataan pitkää (yli 9 m) sisäjiiriä ja katetta. Kuvassa  on vain yksi lumiesterivi, koska kanna-
keväli on tihennetty taulukon 1 mukaan.

Kuva 40. Lisälumiesteritilällä estetään jäälaut-
tojen liukuminen lumiesteen putkien ali.

n. 3 m
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Taulukko 1. Ohjeellinen lumiesteen yläpuolelle soveltuva katon lappeen enimmäispituus (m) sileäpintaisilla katteilla. Karkeapintaisilla katteilla 
(sirotepintaiset kermikatot) lappeen enimmäispituudet voivat olla näihin verrattuna 1,3…1,5-kertaisia. Lumikuorma-arvot ovat katolla olevia 
lumikuormia.

Kuva 43. Konesaumatulla peltikatolla lumieste kiinnitetään katteen 
pystysaumoihin puristamalla.

Kuva 44.  Ritilälumiestettä suositellaan erityisesti silloin, kun halu-
taan mahdollisimman tarkoin estää lumen ja jään putoaminen, esi-
merkiksi taajamien korkeiden rakennusten katoilta. Ritilälumiesteen 
alareuna lovetaan saumojen kohdilla.

Kuva 45. Muotolevykatolla lumieste kiinnitetään ruoteisiin, kuva 38 a. 

Katon kaltevuuskulma (°) ja kaltevuuden suhdeluku (lappeen 
korkeuden suhde lappeen vaakasuuntaiseen leveyteen)

Lappeen enimmäispituus lumiesteen yläpuolella

lumikuorman ominaisarvo katolla 1,8 kN/m2

lumiesteen kiinnikeväli 0,5 m 0,6 m 0,75 m 0,9 m 1,0 m 1,2 m

katon kaltevuuskulma ja suhdeluku

< 15°, (1:3,7) 21,4 17,9 14,3 12,0 10,7 9,0

15…22°, 1:3,7…1:2,5 11,4 9,5 7,6 6,3 5,7 4,8

22…27°, 1:2,5…1:2 8,4 7,0 5,6 4,7 4,2 3,5

27…37°, 1:2…1:1,3 7,4 6,2 4,9 4,1 3,7 3,1

37…45°, 1:1,3…1:1 9,0 7,5 5,9 5,0 4,5 3,7

lumikuorman ominaisarvo katolla 2,0 kN/m2

lumiesteen kiinnikeväli 0,5 m 0,6 m 0,75 m 0,9 m 1,0 m 1,2 m

katon kaltevuuskulma ja suhdeluku

< 15°, (1:3,7) 19,1 16,1 12,9 10,8 9,6 8,1

15…22°, 1:3,7…1:2,5 10,2 8,6 6,9 5,7 5,1 4,3

22…27°, 1:2,5…1:2 7,6 6,3 5,1 4,2 3,8 3,2

27…37°, 1:2…1:1,3 6,7 5,6 4,4 3,7 3,3 2,8

37…45°, 1:1,3…1:1 8,2 6,8 5,3 4,5 4,1 3,3

lumikuorman ominaisarvo katolla 2,6 kN/m2

lumiesteen kiinnikeväli 0,5 m 0,6 m 0,75 m 0,9 m 1,0 m 1,2 m

katon kaltevuuskulma ja suhdeluku

< 15°, (1:3,7) 15,0 12,5 9,9 8,3 7,5 6,2

15…22°, 1:3,7…1:2,5 8,0 6,6 5,3 4,4 4,0 3,3

22…27°, 1:2,5…1:2 5,8 4,8 3,9 3,3 2,9 2,4

27…37°, 1:2…1:1,3 5,2 4,3 3,4 2,8 2,6 2,1

37…45°, 1:1,3…1:1 6,2 5,2 4,1 3,5 3,1 2,6

Lumikuorma valitaan paikallisten olosuhteiden ja voimassa olevien määräysten mukaan.
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10 KATTOPOLLARIT JA MUUT KIINNITYSPISTEET

Julkisivujen huolto- ja kunnostustöitä varten yli 9 m korkeat 
rakennukset on varustettava riipputelineiden kiinnitysraken-
tein ja varustein, mikäli siihen tarkoitukseen ei ole suunniteltu 
muuta toimivaa ratkaisua. Riipputelineiden kiinnityspisteistä 
on määräyksiä ja ohjeita rakentamismääräyskokoelman osassa 
RakMK F2.

Riipputelineiden kiinnitysrakenteina käytetään katolle asen-
nettavia kattopollareita ja kiinnityssilmukoita. Riipputelineitä 
varten katolle voidaan asentaa myös kiinteä kisko lähelle räys-
tästä. Kiskoon kiinnitetään riipputelineen vaijerit koukuilla, jol-
loin niskapuomi voi kulkea sitä pitkin pyörien avulla, RakMK F2.

Riipputelineiden kiinnitysrakenteita ei tarvita rakennuksissa, 
joissa on julkisivujen huoltokelkka. Niitä ei myöskään tarvita 
3–4 -kerroksisessa rakennuksessa, jossa voidaan osoittaa, että 
julkisivujen kunnostustoimet ovat tehtävissä siirrettävän hen-
kilönostimen avulla. RakMK F2, ohjeet.

Riipputelineiden ja kiinnitysrakenteiden sijoitus suunnitel-
laan siten, että koko julkisivujen alue ja myös päädyt voidaan 
kattavasti huoltaa 3…6 m pitkältä telinesillalta. Kattopollarit 
sijoitetaan siten, että riipputelineen kannatusköysi kattopolla-
rilta räystäälle voidaan kuljettaa suoraviivaisesti ilman esteen 
aiheuttamaa mutkaa, kuva 47.

10.1 Tarvikkeet

Kattopollarit tehdään teräksestä tai muusta tarkoitukseen 
soveltuvasta metallista. Niiden tulee olla korroosiota vastaan 
suojattuja. Kattopollarissa on oltava kaksiosainen lenkki, jotta 
kannatusköydellä ja turvaköydellä on erilliset ripustuspisteet.

Kattopollareilla tulee olla kansallinen tuotehyväksyntä (var-
mennustodistus tai valmistuksen laadunvalvonta). Valmistaja 
voi hankkia myös ETA-menettelyyn perustuvan CE-merkinnän

10.2 Mitoitus

Kattopollareita käytetään riipputelineen kannatusköysien kiin-
nityslaitteina julkisivujen ja katon huoltoa varten, kun ei voida 
käyttää muita standardissa SFS-EN 1808 + A1 mainittuja kiin-
nitysmenetelmiä eikä myöskään nostolavaa. Kattopollareita 
voidaan käyttää myös turvaköyden kiinnityspisteinä.

Kattopollarin ja sen kiinnityksen tulee kestää vähintään 5 
kN:n hyötykuorma. Konedirektiivin kohdissa 4.1.2.4 ja 4.1.2.5 
määritellään testikuorma, joka on hyötykuorma 8-kertaisena 
(8 x 5 kN). Kiinnityksen rakenteeseen tulee kestää tämä. Pol-
lareihin kiinnitettävän riipputelineen tulee täyttää standardin 
SFS-EN 1808 + A1 Riipputelinejärjestelmien turvallisuusvaatimuk-
set. Suunnittelulaskelmat, vakavuus, rakenne. Testit vaatimukset.

10.3 Kiinnitys

Kattopollarit kiinnitetään katon keskilinjan lähelle noin viiden 
metrin välein sekä rakennuksen päätyihin räystään lähelle kat-
totuoleihin tai yläpohjan kantavaan rakenteeseen, kuva 48. 
Kiinnityslaitteiden sijoitteluun vaikuttavia tekijöitä ovat raken-
nuksen, katon ja julkisivun muoto. Kattopollarit sijoitetaan niin, 
että kannatusköydet voidaan ripustaa mahdollisimman pysty-
suoraan asentoon. Kattopollarien sijoittelua suunniteltaessa 
tulee ottaa huomioon se, että riipputelinettä voidaan käyttää 
kaikilla tarvittavilla seinän osilla.

Kuva 46. Poimulevykatolla lumieste kiinnitetään tukiprofiiliin tai katteen alle asennettuihin tukipuihin.

Kuva 47. Kattopollarien sijoitus suunnitellaan riipputelineiden käytön 
tarpeiden mukaan, esimerkkejä. Pollarien väli on noin 5…6 m.

kattopollarit

kattopollarit

loiva katto (tasakatto)

riipputeline

harjakatto

tukipro�ili

kiinnitysreiät

Lumiesteen kiinnitys saadaan tukevammaksi, kun lumieste
kiinnitetään katelevyjen saumojen kohdalta.

aluskate
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Kuva 48. Kattopollarimalleja.

putken sisällä lämmöneriste

kiristysrengas
EPDM-tiivistyslaippa

putki ja laippa suojataan
kevytsoran aiheuttamalta
korroosiolta

kevytsoraeristys

polystyreenilevy

kantava rakenne

betonilaatta

teräslevy

EPDM-kumi,
paksuus 8...10 mm

teräslevy

jousialuslevy mutterin alla

kiinnityspuut, esim. 3 kpl
≥ 50 x 100 x 1200,
kiinnitetään läpipulttauksella
kattotuolin kylkeen

kaksi mutteria
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11 KILVET TURVAVALJAAN KÄYTETTÄVYYDESTÄ 
KIINNITYSPISTEENÄ

Kaikkiin katon turvavarusteisiin, joihin voidaan kiinnittää tur-
vaköysi, tulee olla kilpi, jossa kerrotaan
•	 varusteen valmistaja ja valmistusvuosi
•	 enimmäiskuorma
•	 CE-merkintä tai kansallinen tuotehyväksyntä ja varusteen 

luokka (C 2).

12 KATTOTURVAVARUSTEIDEN KUNNOSSAPITO JA 
HUOLTO

Pelastuslain 379/2011 mukaan kiinteistön omistajalla on vastuu 
tikkaiden, kattokulkuteiden ja turvavarusteiden kunnossa py-
symisestä. Vesikaton turvavarusteiden suunnittelussa otetaan 
huomioon niiden käyttöikätavoite, kunnossapitotoimenpiteet 
(esimerkiksi korjaaminen, maalaaminen) ja niiden jaksotus, 
jotka esitetään rakennuksen huoltokirjassa. Kunnossapitojak-
sot esitetään ohjeessa RT 18-10922, LVI 01-10424, KH 90-00403 
Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot. Kunnossapi-
tojaksolla tarkoitetaan keskimääräistä aikaväliä, jonka jälkeen 
rakennusosa korjataan tai uusitaan. Virheet ja puutteet korja-
taan. Kattoturvavarusteiden kunnossapitojakso on keskimää-
rin 10 vuotta. Rakennuksen omistaja vastaa katon ja kattotur-
vavarusteiden huollosta sekä siitä, että määräysten mukaista 
lumikuormaa ei ylitetä. Räystäillä riippuva lumi tulee poistaa 
kuormitus- ja turvallisuussyistä. 

Lumiesteet, kattopollarit, turvakiskot ja turvavaijerit tarkas-
tetaan vuosittain valmistajan ohjeiden mukaan.

Kattosilloille, kattotikkaille ja kattoportaille, jos niitä käyte-
tään turvaköysien kiinnityspisteinä, suositellaan tehtäväksi 
vuosittain kirjallinen tarkastus valmistajan valtuuttaman tar-
kastajan toimesta, standardien SFS-EN 516 luokka C2 ja SFS-EN 
12951 luokka C2.

KIRJALLISUUTTA

Lait ja asetukset

Työturvallisuuslaki. Suomen säädöskokoelma 738/2002. RT STM-
21543.

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009. RT 
STM-21419, KH STM-10548, LVI STM-00414.

Pelastuslaki. Suomen säädöskokoelma 379/2011.

Konedirektiivi 2006/42/EY.

Rakennustuoteasetus 305/2011. Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus. Rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen 
yhdenmukaistamisesta ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoa-
misesta.

Henkilönsuojaindirektiivi 1989/686/ETY.

Ympäristöministeriön asetus eräiden rakennustuotteiden tuotehyväk-
synnästä. Suomen säädöskokoelma 555/2013. 

Viranomaisten määräykset ja ohjeet

B1 Rakenteiden varmuus ja kuormitukset. Määräykset 1998. Suomen 
rakentamismääräyskokoelma. Ympäristöministeriö, asunto- ja raken-
nusosasto. RT RakMK-21069.

E1 Rakennusten paloturvallisuus. Määräykset ja ohjeet 2011. 
Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta. 
Suomen rakentamismääräyskokoelma. RT RakMK-21502, KH RakMK-
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F2 Rakennuksen käyttöturvallisuus. Määräykset ja ohjeet 2001. 
Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto. Suomen rakentamis-
määräyskokoelma. RT RakMK- 21184, KH RakMK-10357, LVI RakMK-
00253.

Valtioneuvoston päätös työturvallisuuslain soveltamisesta riipputeli-
neisiin ja niiden tarkastukseen. Suomen säädöskokoelma 769/1982. 
RT STM-21036. 
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RT 18-10922, LVI 01-10424, KH 90-00403 Kiinteistön tekniset käyttöiät 
ja kunnossapitojaksot. 2008. 32 s.
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Ratu F31-0343 Ulkoseinän eristerappaus. 2009. 17 s.

Ratu 35-0246 Metallirakennetyö. Menekit ja menetelmät. 2002. 12 s.

Standardit, Suomen Standardisoimisliitto SFS ry

SFS-EN 516 Kattojen esivalmistetut lisätarvikkeet. Kulkusiltojen asen-
nukset. Käytävät, askelmat ja portaat. 2006. 22 s.

SFS-EN 517 Kattojen esivalmistetut lisätarvikkeet.Kattoturvakoukut. 
2006. 18 s.

SFS-EN 353-1 Putoamissuojaimet. Osa 1: Kiinteässä johteessa liikkuvat 
liukutarraimet. 2002. 12 s. 

SFS-EN 353-2 Putoamissuojaimet. Osa 2: Taipuisassa johteessa liikku-
vat liukutarraimet. 2002. 12 s.
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Vaatimukset ja testaus. 2012. 45 s.

SFS-EN 12951 Kiinteät kattolapetikkaat. Tuotemäärittelyt ja testaus-
menetelmät. 2005. 23 s.

SFS-EN 1808 + A1 Riipputelinejärjestelmien turvallisuusvaatimukset. 
Suunnittelulaskelmat, vakavuus, rakenne. Testit. 2010. 143 s.

SFS-EN 1090-1 + A1 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 1: 
Vaatimukset rakenteellisten kokoonpanojen vaatimustenmukaisuu-
den arviointiin. 2012. 73 s.

SFS-EN 1090-2 + A1 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 2: 
Teräsrakenteita koskevat tekniset vaatimukset. 2012. 199 s.

SFS-EN 1090-3 Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 3: 
Alumiinirakenteita koskevat tekniset vaatimukset. 2012. 202 s.

SFS-EN ISO 14122-4 + A1 Koneturvallisuus. Koneiden kiinteät kulku-
tiet. Osa 4: Kiinteät tikkaat. 2010. 67 s.

Eurokoodit

SFS-EN 1990 + A1 + AC Eurocode. Rakenteiden suunnitteluperusteet. 
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SFS-EN 1991-1-3 + AC Eurocode 1: Rakenteiden kuormat. Osa 1-3: 
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Hitsaus
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ja alumiiniseokset. 2005. 70 s.

SFS-EN ISO 5817 Hitsaus. Teräksen, nikkelin, titaanin ja niiden seosten 
sulahitsaus (paitsi sädehitsaus). Hitsiluokat. 2006. 64 s.
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Teräs ja ruostumaton teräs

SFS-EN 10025-2 Kuumavalssatut rakenneteräkset. Seostamattomat 
rakenneteräkset. Tekniset toimitusehdot. 2004. 66 s.

SFS-EN 10088-1 Ruostumattomat teräkset. Osa 1: Ruostumattomien 
terästen luettelo. 2005. 54 s.
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SFS-EN 10130 Kylmävalssatut kylmämuovattavat ohutlevyteräkset. 
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Kupari ja kupariseokset

SFS-EN 12449:en Kupari ja kupariseokset. Saumattomat pyöreät put-
ket yleiseen käyttöön. 2012. 44 s.

SFS-EN 1057 + A1 Kupari ja kupariseokset. Saumattomat pyöreät ku-
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töön. 2012. 23 s.
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